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от проф. Любомир Стефанов Каралеев, катедра „Рисуване”, НХА, 

по конкурс за присъждане на академична длъжност „Професор” по 

дисциплините „Техника и технология на живописта и стенописта” 

и „Иконопис” за нуждите на катедра „Стенопис”, НХА,  

обявен в ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г. 

 

 

На обявения конкурс за професор по дисциплините „Техника 

и технология на живописта и стенописта” и „Иконопис” за 

нуждите на катедра „Стенопис”, НХА се е явил един кандидат – 

доцент д-р Здравко Петров Каменаров. 

Доцент Каменаров е редовен преподавател по тези 

дисциплини от 2006 г. и досега в катедрите „Живопис”, 

„Стенопис”, Консервация и реставрация” на НХА. 

През 1993 г. завършва специалност „Консервация и 

реставрация”. От 1993 до 2006 г. е хоноруван преподавател, през 

2006 г.  става редовен преподавател, от 2008 г. – старши 

преподавател, а от 2010 г. е избран за доцент в НХА. 

През 2015 г. защитава докторска степен в областта на 

реставрацията.  

Още от дипломирането си Здравко Каменаров поема пътя 

на художник-реставратор, стенописец и иконописец свързан с 

християнската иконография и изкуство. 

В периода 1993 – 2015 г. самостоятелно или с колектив той 

изписва и реставрира много икони, храмове и обществени обекти, 

някои от които са: мозайки и стенописи в храм-паметник „Св. 

Александър Невски”, купол на храм „Св. Троица” – София, иконостас 

и стенописи за храм „Св. Троица – гр. Малко Търново, храм „Успение 

Богородично” – с. Ново Делчево, стенописи в сградите на „Сибанк” 

и „Минералбанк”, храм „Възкресение Христово” – Полша, храмове в 
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Борто Манеро, Пескара, Болоня, Италия, храм „Успение 

Богородично – София. 

Доцент Каменаров е един от най-известните и доказани 

автори в областта на църковното изкуство, ясно различим като 

стилистика, подход и творческа концепция. 

Успоредно с работата му на художник в него се развива 

интерес към проучването на стари и специфични техники, както 

и към експеримента с нови нетрадиционни материали и техники в 

областта на технологията на живописта, стенописта и 

иконописта. 

За обявения конкурс доц. Каменаров представя 

хабилитационен труд включващ авторски иконографски, 

иконописни и технико-технологични решения в реализацията на 

украсата на храм „Успение Богородично” – София. Трудът е 

съставен от въведение, две части, приноси и библиография. Във 

„Въведението” Каменаров разглежда състоянието и развитието 

на сакралното изкуство в България, неговите цели и послания. 

Ясно определени са позициите му за канона като начало и  

основа на църковното изкуство, за неговия дълбок сакрален 

смисъл. Разгледана е връзката между канон и възможността за 

създаване на своеобразни исторически и школови особености. 

Особено внимание е отделено на технико-технологичното 

развитие в иконното творчество и неговата обвързаност с 

богословския характер на произведението. 

В първата част на хабилитационния си труд – 

„Монументална украса на храм „Успение Богородично” доц. 

Каменаров обосновава иконографската програма за стенописите в 

църквата, която е съобразена с характера на архитектурата, 

както и техниките, които използва – стенопис, мозайка и 

витраж. 
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„Още първите църковни писатели казват, че 

християнският храм е образ на Вселената: в купола е изобразен 

Христос, под него са предреклите неговото идване като Спасител 

пророци; четиримата евангелисти, записали за бъдните 

поколения събитията от живота на Христос...” (Мавродинова, Л., 

„Иконография на големите църковни празници и страданията на 

Христос”, с. 14) 

Утвърдената образност и организацията на стенописните 

композиции в християнския храм е идеално позната на доц. 

Каменаров, но специфичната архитектурна среда – еднокорабна 

църква със свод без купол изисква конкретно решение на 

монументалното оформление, в което авторът овладява свода, 

апсидата, надапсидната стена, както и прозорците, които със 

своите витражи играят роля на втори пояс в украсата на храма. 

Нещо повече, при избора на техники, той се съобразява и с „... най-

съществения от теологична гледна точка елемент – Светлината, 

тъй като Бог е светлина...” (Каменаров, З., „Хабилитационен 

труд”, с. 9) 

Верният избор на техника, материал и цветност, а именно 

смалтова и керамична мозайка, стенопис, който органично се 

имплантира в нея и витраж, дават търсеното усещане за 

вътрешна светлина и светозарно излъчване на целия ансамбъл. 

В апсидата, като първи пояс, е създадена композицията 

„Богородица оранта” с медальонен образ на Младенеца Христос, 

който е в цял ръст и благославя с две ръце. 

Ясният силует на формата, червеникаво-пурпурният цвят 

на мафория на Богородица, дават четливост на композирания в 

кръгъл ореол образ на Младенеца и естествено вписване на цялата 

сцена в тъканта на златната смалтова мозайка. Добре е решено 

преминаването на златния смалт около средния прозоречен отвор 
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до основата на апсидата, което служи за обединяване на I-ви и II-

ри пояс (витражите) в това пространство.  

Тук бих отбелязал и застъпването на левия крак на 

Младенеца Христос върху обрамчващите редове мозайка на 

прозореца. Визуален подход, който Каменаров използва и в други 

изображения от украсата на църквата, но той ще бъде разгледан 

по-подробно при композициите в централната част на свода. 

На източната стена е разположена сцената „Христос в 

слава”, изпълнена в смалтово-керамична мозайка. В чисто 

композиционен план решението е симетрично. В центъра е 

Христос, седящ в елипсовиден ореол с небесни сили, към когото са 

насочени динамично разположените символи на четиримата 

Евангелисти – телец, ангел, орел и лъв, а в долния край на 

дъговидната стена са и самите св. евангелист Лука, св. 

евангелист Матей, св. евангелист Йоан и св. евангелист Марк. 

Балансираната централна композиция е предопределена от 

основната ос на храма и теологичната натовареност на самата 

източна стена. Създадена е атмосфера на тържественост и 

величие, а чрез различния силует и движение на фигурите е 

избягнато усещането за схематичност и е постигнато динамично 

равновесие в сцената. 

В свода на църквата доц. Каменаров развива сцените от 

христологичния цикъл, които илюстрират основни събития от 

живота на Христос. 

За да организира правоъгълното сводово пространство с 

размери 12,80 м на 10,80 м, авторът отделя напречен пояс към 

източната стена с размери 2,00 м на 10,80 м. Вследствие на това 

получава квадрат – форма с голяма устойчивост, в която 

разпределя геометричните рамки на бъдещите композиции, 

използвайки системата на централно-осева симетрия. Така още в 
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началото, в разполагането и съпоставянето на класически 

геометрични форми – кръгове, правоъгълници, триъгълници, арки 

и многоъгълници е заложено и общото хармонично въздействие на 

цялата стенопис. Създадена е композиция, в която зрителя 

получава усещане за баланс и равновесие. 

В отделения напречен пояс към олтарната част, Каменаров 

развива първата сцена от христологичния цикъл – „Благовещение”. 

Поставянето й тук не е случайно и съответства на обичайното 

разположение, което е от двете страни на олтарната апсида. 

В северната част е нарисуван фронтално св. арх. Гавраил, а 

от южната – е изобразена Богородица. В движението на фигурата 

на младата Мария, в жеста на ръцете, в образа й е предадено 

майсторски, с дълбок психологизъм онова състояние на смут, в 

който тя е стресната и същевременно покорно приемаща волята 

на Бога – да зачене от Дух свети и да роди син наречен Исус, 

който „Ще царува над Якововия дом вовеки; и царството Му не 

ще има край.” (Евангелие на Лука, 1:33) 

В централната част на свода авторът вписва два 

квадрата. Във външния, който служи за рамка на по-малкия, 

разполага сцената „Небесната литургия”. 

В центъра на вътрешния квадрат поставя кръг като 

своеобразен купол, в който изобразява Новозаветна троица, 

обградена от божии сили. Дублирането на двата квадрата 

стабилизира оптично изображението, което е динамично и 

активно. 

В композицията „Небесната литургия” отделните сцени са 

поместени отново в геометрични форми производни на квадрата. 

Правоъгълници, централните от които са съставени от два 

квадрата, а крайните, независимо от разчупения си силует, в 

основата си са квадрати. По този начин е създадена 
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композиционна структура, която архитектонично организира 

поместените в нея сцени. 

В „Небесна литургия” към централната фигура на Христос 

е насочена процесия от ангели, която кореспондира с 

изображенията на серафими в четирите ъгъла.  

Тази композиция определям за себе си, като апотеоз на 

крилата. Тук ангелското крило е като светъл лъч – бяло, 

прозрачно, нетленно или е приело красотата и цветовете на 

пауновите пера. 

Различни по форма и цветност, крилата са структурно-

определящ елемент в отделните сцени и създават усещане за 

въздух, светлина и извисяване. В чисто формален план е намерен 

ритъм на повторение, засичане или кръстосване на силуети, 

който е добре съчетан с външния контур и строеж на всяко 

крило. Създаден е баланс между движение и статика, както и 

хармония в цялото изображение. 

В четирите ъглови композиции със серафими много 

отчетливо е представен пластичния подход на застъпване и 

излизане на формата – в случая част от крило или отделни пера 

от геометричната рамка на изображението. Това го извежда пред 

нея и се постига доближаване на сцената до реципиента. Така се 

предава по-голяма реалност и достоверност на образното 

послание и въвеждане на зрителя в стенописното пространство. 

Тази посока на търсене е развита стилистично и пластично 

защитена, и в христологичния цикъл разположен в източната, 

южната, западната и северната част на свода. 

Сцените от него, както и тези от „Небесната литургия” 

са изпълнени с акрилни бои върху синтетично платно, което е 

залепено върху стената. 
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В тази ситуация се комбинират две техники – мозайка от 

смалт и керамика от една страна и акрилна темпера върху 

полиестерно платно от друга.  

Мозайката като орнамент и фон действа по-плътно и 

материално, организира пространството и определя полетата на 

стенописите. 

Композициите изписани в тези аркообразни и кръгови 

отвори с акрилна техника са по-леки и въздушни. Те сякаш играят 

роля на своеобразни прозорци към светлината на сцените на 

христологичния цикъл. 

И тук авторът търси убедителност и достоверност на 

събитието, като персонажи, детайл и цветност. Създава условно 

пространство на преминаване от реално, физическо към духовно, 

божествено. Чрез красотата на визуалното се отива към 

красотата на нетленното и вечното. 

Първата сцена разположена в аркообразна форма на 

южната част на свода е „Рождество Христово”, до нея в същата 

форма е „Кръщение”, а между тях в медальон е сцената 

„Сретение”. 

На западната част на свода са изписани сцените 

„Преображение”, „Влизане в Йерусалим” и „Тайната вечеря”, а на 

северната – „Полагане в гроб”, която замества сцената „Христово 

разпятие”. До нея са „Възкресение Христово” в иконографски 

вариант „Слизане в ада”, а не „Посещение на жените мироносици 

на гроба Христов” и композицията „Емаус”. 

На източната част на свода са разположени „Възнесение” и 

последната сцена от христологичния цикъл „Петдесетница”. 

Между тях в тондо е изписана „Старозаветна Троица”. 

Разположена над самия иконостас тя прави връзка с източната 

стена, на която е „Христос в слава” и „Новозаветна Троица” в 
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центъра на свода. Така се създава композиционна и смислова ос на 

изток, към най-святата част на църквата. 

Витражите в храма, които играят роля на втори пояс, са 

решени ахроматично с деликатна намеса на охрово-жълти и 

червеникави нюанси. Монохромната светлина, която пропускат 

не се конфронтира и не накърнява цветността и въздействието 

на стенописите.  

Доц. Каменаров със средствата на стенописта, мозайката 

и витража е създал уникален монументален ансамбъл. Той 

органично се вписва в архитектурата на храма и със своята 

красота и хармоничност въздейства на всеки пристъпил прага на 

църквата. 

В част втора на хабилитационния си труд „Кавалетни 

произведения върху каменна основа” доц. Каменаров представя 

три икони изпълнени с темперна живопис върху камък. Те са 

свързани с неговите задълбочени изследвания в областта на 

технологията, а като религиозни произведения имат своята 

теологична и иконографска определеност.  

Историческото проучване на технико-технологичните 

реализации в тази посока го довеждат до решение за използване на 

свързвател за пигментите яйчено-смолна емулсия, с която се 

рисува върху полирани плочи от оникс или мраморен оникс. 

И в трите икони, а именно „Св. Пророк Данаил”, 

„Страстотърпления” и „Св. архангел Михаил побеждава 

сарацинците” авторът използва природните структурни 

особености на камъка като оцветяване и рисунка, върху които 

изписва съответните сцени. Естественият природен елемент 

става част от композицията, като небе, терен, детайл или фон. 

Може би тук е най-специфичния, но не и случаен момент в 

тези произведения – да откриеш точната и единствена каменна 
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плоча, която е за композицията съществуваща във 

въображението ти. 

Иконата „Страстотърпления” се явява пример не само за 

избора на природната рисунка в камъка, в която са имплантирани 

изрисуваните сцени от последните дни на Исус Христос, а преди 

всичко тя поразява с майсторството на композицията, 

цветовите решения, обработката на фигурите и безкрайно финия 

детайл. 

Може би в намерения баланс между природна форма и 

авторска рисунка ще открием неръкотворното и светлоносно 

въздействие на тази творба. 

Доцент Каменаров е не само професионалист от най-високо 

ниво в областта на техниката и технологията на живописта, 

стенописта и иконописта, но той е ерудиран и уважаван 

преподавател по тези дисциплини. 

Свидетел съм на доверието и респекта, с които той се 

ползва от своите студенти, колеги преподаватели и художници. 

Въз основа на достойнствата на представения 

хабилитационен труд, на професионалните и лични качества на 

доц. д-р Здравко Петров Каменаров, с дълбока убеденост 

предлагам да му бъде присъдена високата академична длъжност 

„Професор” по дисциплините „Техника и технология на живописта 

и стенописта” и „Иконопис”. 

 

 

23.12.2016 г.     

София.     проф. Любомир Каралеев  


